
 

 

 2020ינואר 

  שלום לכולם,

  .2021ינואר  חודשם עסקנו במהלך ים בהיבעלון מטה סיכמנו בקצרה את הפעילויות והאירועים המרכז
 

  של סמסטר א' תשפ"א תוך שימוש במערכת החלה תקופת הבחינותETEST לביצוע  של חברת תומקס
בחינות מקוונות. השימוש במערכת עורר הדים תקשורתיים רבים, תוך התנגדות של ציבור רחב של 

הפרטיות ומל"ג. להגנת סטודנטים לשימוש בתוכנה. המכללה פועלת עפ"י הנחיות והמלצות הרשות 
ו במקום לשמחתנו, רוב הסטודנטים החליטו להבחן בעזרת התוכנה, ומרבית הבעיות שעולות מטופלות ב

  ע"י צוותי המינהל האקדמי והמיחשוב המסורים.
 

 התקיים במתכונת מקוונת דרך מערכת הזום. היום הפתוח כלל יום הפתוח הראשון לשנת תשפ"א ה
. במקביל, ניתן מענה מקיף בנושאים שונים כגון תנאי הקבלה, דיקנט הסטודנטים הרצאות מחלקתיות

 מועמדים חדשים.  70-מתעניינים ונרשמו כ 280-ח המקוון כומעונות הסטודנטים. השתתפו ביום הפתו
 

 סמינר של המחלקה להנדסת תעשיה וניהול בנושא "קידום אתרים ב-Google" 'הועבר בזום ע"י אינג ,
חברה לקידום אתרים ושיווק  –בעלים ומנכ"ל של חברת "היידה דיגיטל" הו בוגר המחלקה –אנידור חקק 

וד. במסגרת הסמינר, ם ומותגים כמו "זאפ" "איסתא" ועהמספקת שירותי כתיבת תוכן לעסקי ,דיגיטלי
, הוצג אופן דירוג Google-הוצגו חלופות שונות לייצר נוכחות ב, סטודנטים וחברי סגל 50-כשבו השתתפו 
 ודרכים לקידום אתרים במנוע החיפוש. Googleהאתרים ע"י 

 
 סיור  טודנטים שנה א'לס ם ערכההמחלקה להנדסת חומרי

במסגרת  .במכללה במעבדות הנדסת חומריםהיכרות 
ת טכנולוגיות סביבתיות, במעבדהסטודנטים ביקרו הסיור, 

. בכל מעבדה, קיבלו ן ליר ובמעבדת חומריםאמעבדת וב
הסטודנטים הסברים על המכשור וערכו ניסויים. בנוסף, 
נערך לסטודנטים סיור היכרות קצר בקמפוס המכללה. 
הסטודנטים נהנו מאוד להגיע לקמפוס (חלקם בפעם 

נושאים ב צפות מקרובוכמובן ל ,הראשונה), לפגוש זה את זה
  זום או בספרות. רק דרך הראו הם  ,עתהשעד 

  

 השתתפו בזום, בו  מרגשבטקס הסתיים  37ר תק"א מחזו
משרד  – מכובדים משלושת הגופים האמונים על התכנית

העלייה והקליטה, המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה 
סטודנטים שיעורים עולים מרחבי הארץ, עברו ה 34במהלך התוכנית, בה למדו  וכמובן נציגי המכללה.

סטודנטים של בו התקיימה התכנית אפשר מפגש הפורמט המקוון שי מבוא שונים. קורסובאולפן עברית, 
התכנית  המחזור השלישי שלשהוא , 38נפתח מחזור תק"א שבועיים לאחר מכן, כ. ממגוון חלקי הארץ

 ה,הנרגשים על תחילת דרכם החדשאת המשתתפים רפי אבירם  ר"דבירך במכללה. בטקס הפתיחה 
יחלו את לימודי האולפן שבתכנית, ובצמוד  הסטודנטים העביר סקירה קצרה על המכללה וחזונה.ו

 ם.ייסטר יחלו בלימודי הקורסים האקדמלפתיחת הסמ
  

 כנית ההאצה של ת 7#חזור מAtoBe  ובהרצאה  ,פרופ' אזהרי, בברכת הנשיאה ,החנוכייבהדלקת נפתח
לפני  .DailyDevנמרוד קרמר מייסד חברת , AtoBeשל יזם מעורר השראה, בוגר המחזור הראשון של 

אשר בו נבחנו כל החברות המועמדות לתוכנית בפני לאקסלרטור, יום מיונים פתיחת המחזור, התקיים 
חברות יצאו  12הלת המכללה. ועדת שיפוט שכללה משקיעים, יזמים מובילים, אנשי סגל בכירים והנ

  .לדרך

  סיור במעבדות חומרים לסטודנטים שנה א'.
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 על שם תנ״צ ליאור בוקר התקיים השנה בפעם הראשונה, לציון עשור למותו ולאסון השריפה  האקתוןה
בוקר אהב והיה מסור  "צה. האירוע שילב בין העולם שתנבכרמל. ההאקתון נולד מאסון ומכוון לצמיח

ההאקתון יזמי  מערכת הביטחון ושמירה על שלום הציבור, לתחומי הטכנולוגיה, החדשנות והיזמות. -אליו 
כיוונו להפקת תוצרים שייטיבו עם החוסן הלאומי של ישראל, ויסייעו למציאת פתרונות מצילי חיים, מתוך 

 לקה להנדסה פרמצבטית, שפטהח, ראש המלהתעצם מתוך השבר. פרופ' דבי שלואמונה שניתן לגדול ו
ן בהאקתון, דוד בין יתר הפרסים, זכה הזוכה במקום הראשו.  JLM IMPACTבהאקאתון מטעם מאגד 

 .Water Domeעם המיזם  AtoBeכניסה ישירה לאקסלרטור בשביט, 
  

  קשיים  -על רקע תקופת הקורונה ופגיעה בחיי היומיום
העירונית, הקהילתית ואתגרים משמעותיים ברמה 

ים י, גופים סטודנטיאלJLM Impactמאגד  והאישית,
את האקאתון:  הקימו יחד וארגונים חברתיים

ירושלים.עיר.קהילה", העוסק באתגרי העיר "
ירושלים. האתגרים חולקו לאתגרי העיר ולאתגרי 

משתתפים, מתוכם  309להאקאתון נרשמו  קהילה.
חולקו לקבוצות משתתפים אשר  182נבחרו להשתתף 

עם מנטורים להדרכה  נפגשהכל קבוצת יזמים יזמים. 
אשר פרוייקטים  8הגיעו  הגמרלאירוע  וחידוד הרעיון.

 "walk safe₪:  15000-הפרוייקט שזכה במקום הראשון וב, רפי אבירם ר"ביניהם דשופטים,  12נשפטו ע"י 
, אפליקציה/תוסף הממפה את הדרכים הבטוחות ביותר לצעידה במרחב העירוני על "הולכות על בטוח

 בסיס נתונים עירוניים, נתוני משתמשים/ות והיסטוריית מקרים.
  

  מאגדJLM IMPACT  בשם "מבוא לחדשנות ויזמות השיק השנה קורס
נ"ז אשר ייערך באופן מקוון במהלך סמסטר ב'. הקורס  2 בן" 101

אוניברסיטה המכללה, המאפשר לסטודנטים לתואר ראשון מ
לחבור יחד להצצה  בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצובוהית, העבר

יוחד אינטראקטיבית לעולמות החדשנות והיזמות. בקורס יושם דגש מ
ומסלול  ,על כלים וידע פרקטיים ורלוונטיים לעולם העבודה העתידי

הלמידה בקורס זה תהיה  הקריירה של כל אחד ואחת מהסטודנטים.
בחינה של הסטודנטים ע"י  –חדשנית ושונה ותכלול הערכת עמיתים 

 רעיון למיזם (עסקי, חברתי או עיצובי) ופיתוחעמיתיהם הסטודנטים, 
 ם הקורס.שיוצג לקראת סיו

 

 

  חדש שהצטרף למכללה:  מנהליסגל 
  'רכזת רכש ומכרזים – אורית לביאןגב. 
 ממלאת מקום יועצת מכינות – גב' שיר בן פורת. 
 מיישם מערכות מידע, מחלקת מחשוב ומערכות מידע – מר בניהו ציוני.  

וד פעילויות רבות וע, חג פורים ASPIREדמו דיי  ,תקופת המבחנים המשךעם , 2021 פברוארפנינו לחודש 
   .שיאפשרו התחלואה ותקנות הקורונה) ככל( ומעניינות

  .קהילה-עיר-האקתון ירושלים

  אתר הקורס "מבוא לחדשנות ויזמות".


